ACHTERGROND

ERVARINGEN IN WINTERSWIJK

senvanbedrijven lastigerin tepassen.
Bedrijven moerendegeheledag bereikbaar
blijven voorzwarevoertuigen,met grote
draaicirkels,terwijl het bij particulieren
overdagalvoldoendeisbereikbaar tezijn per
fietsofperauto met parkeermogelijkheden
oploopafstand. Omdebedrijven teovertuigendatdebedrijfsvoering en bereikbaarheid
gegarandeerd kanworden,zijn meer
gesprekkennodigdanbij particulieren.

Communicatie
metbewonersover
afkoppelen
DegemeenteWinterswijkenWaterschapRijnenIjsselnaderendea/rondingvanhetprojectWinterwater,eenonderdeelvandeuitvoeringvanhetstedelijkwaterplan datongeveervierjaargeduurd
hee/t.Hetvoorzietinheta/koppelenvandrainage-enhemelwatervanzowelparticulierealspubliekeoppervlakken(circatienhectare].IndewijkHazelderhee/t95procentvandeparticulierenmeegedaanmetdeajkoppeling.Voorafhaddegemeentebeslotendebewonersgeenvergoedingtegeven
voorheta/koppelen.Winterswijk koosdaarentegen voorveeloverlegencommunicatie metdedirect
betrokkenen.Dezeopzetvoorkomtveeladministratieenbespaartkosten.
Winterswijk gebruikt hetschonedrainage-enhemelwater om inbestaande wijken
grondwateroverlast enverdrogingtegente
gaanénverdrogingvanhet natuurgebied
LandgoedMentink. Inhetkadervan het
LIFE-programmaondersteunt deEuropese
UniedeuitvoeringvanWinterwater met
ruim vierton.

Huisbezoeken
Dewerkvoorbereidingbegonmethetin
beeldbrengenvandeliggingvandeafval-en
hemelwaterleidingen opparticulier terrein.
Voordieinventarisatiezijndegegevens uit
debouwvergunningengebruikt.DegemeenteWinterswijk maaktevervolgenseeneerste
inschatting vanwelkeoppervlakken welen
welkenietafkoppelbaar zijn.Dewerkvoorbereiderlegdedaarnahuisbezoekenafomde
bewoners teinformeren overdeplannenvan
degemeente,vragentebeantwoordenende
situatieterplaatsete bekijken.
Tijdens dehuisbezoeken issamenmetde
bewonersgekekenwatwelenniet afkoppelbaar is.Tevensisaandehandvandeinrich-

Retentiebijhetziekenhuis..

Naaraanleidingvande huisbezoeken
zijn deplannen voordeherinrichringvande
srrarenenigszinsaangepast.Bewoners
opperden namelijk ideeënvooreenverbeteringvanhetontwerp,meestalechterophet
gebied vandeopenbareruimreenverkeeren
nietophet punt vanafkoppelen ofriolering.
Hetaangepasteontwerp isaan bewoners
gepresenteerd opvoorlichtingsavonden. Het
enthousiasme wasgroot.

tingenbeplantingvandetuingekeken hoe
deafkoppeling uitgevoerd konworden.
Tijdens deinventarisatie endehuisbezoekenbleekdevereisteinformatie niet
altijd inhetbouwdossier aanwezig tezijn of
bijdeparticulier onbekend tezijn.Ook blijkenleidingenvaakopandereplekken teliggen.Ervaringheeft geleerd datdeontstoppingsstukken welgoedteachterhalen zijn.
Dezeliggen vaakopdeerfgrens.Deligging
vandeleidingen tussenregenpijp en ontstoppingsstuk ismoeilijker te achterhalen.
Degemeente twijfelt achterafaanhet nut en
denoodzaakvanhetdoorploegen vande
bouwvergunningen.

Uitvoering

Indevoorbereiding isde communicatie
directenpersoonlijkgeweest,zowelmetde
bedrijven alsdeparticulieren.Deervaring
leertdathet afkoppelen bij bedrijven lastigerisdanbij particulieren.Indevoorbereidingismeerinspanningnodigom bedrijven
telatenafkoppelen, omdatzijgarantieswillenvooreenongestoorde bedrijfsvoering tijdensdewerkzaamheden. Ookzijn dewen-

Eenaantaldagenvoordestart vande
werkzaamheden ontvingen bewonerseen
briefofeenbezoekmet informatie. Inde
briefwasookhettelefoonnummer opgenomen vandeopzichter,zodatdebewoners
directcontact konden leggen.Dat isveelvuldiggebeurd.
Gedurendehetwerkwasopdelocatie
ookeeninformatiepunt aanwezig.Hetvoorzagineenbehoefte:veelaanloop,vooralin

Devoorlichtingsavond bijdegemeente
duurdegemiddeld zo'n tweeuur enbestond
uit eenalgemenetoelichting,eenpauzeen
eenvragenuurtje. Voordetoelichtingover
afkoppelen eninfiltreren had degemeente
eendemonstratieobject gemaakt, waarin
bewonersdewerkingvaneen infiltratietransportriool kondenzien.Het waterschap
heeft degemeente ookmeegegevendat in
principenietmoeilijk gedaan moer worden
overactiviteiten,dievaakbij afkoppeling
nietmeer toegestaanzijn,zoals autowassen.

..naa/ronding.
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Winterwater
Externegeldstromenwarenbijdevaststellingvanhetwaterplanvoor
Winterswijknietinbeeld.Hetmaatregelenpakketwasgebaseerdop
bestaandebudgettenvoorprojecten alswegreconstructie,vervanging
rioleringenaanlegvanringleidingvoorafvalwater.Dezebudgetten
zijninelkaargeschovenenherverdeeld.Zo'nvijftotzesjaargeleden
wasdezeaanpakzeervernieuwend.
Uitonderzoeknaarmogelijkhedenvoorexternefinancieringbleek
dateenaantalmaatregelen teclusterenwastoteenproject,datbinnendeEuropesesubsidieregelingvanLIFEpast.Hetproject kreegde
naam 'Winterwater'.
Hetproject ligtinhetwestelijkdeelvanWinterswijk,datoorspronkelijkdehaarvatenvanhetstroomgebied vandeMuldersbeekvormde.BijdeuitbreidingvanWinterswijk isdeafvoerrichting vanhemelwatergewijzigd. Inhetgebiedlagennogwelveelslotenengreppels,
maardieontvingengeenhemelwatermeer,omdat hethemelwater
ingezameld werdmetderiolering.Deafvoer vanderioleringis
gerichtnaardeWehmerbeek,ofwel:eenanderstroomgebied.HierdoorverdroogdendehaarvatenvandeMuldersbeek.Indeafkoppelprojecten isvoorzienindeaanlegvanhemelwater(afvoer)leidingen in
westelijke richting,zodathetoorspronkelijke watersysteemweer
naardeMuldersbeekisgericht.
Bijdevervangingvanhetbestaandegemengdestelselwordentwee
nieuweleidingenaangelegd.Deeneleidingisvoordeafvoer vanvuil
afvalwater enhemelwater vanoppervlakkendienietgoedaftekoppelenzijn.Dezeleidingisgeslotenenisonderdeelvanherrioolstelsel
vanWinterswijk,dathet(afval)water afvoert naarderioolwaterzuivering.Deandereleidingisbedoeldvoordeafvoer van afgekoppeld
hemelwaterenindiensprakeisvangrondwateroverlastookvanover-

het beginvanhet werk.Gedurende hetwerk
werddeaanloop minder.Inde vraagstelling
wasduidelijk temerken datdeechtevragen
paskomenalsdemensenzienhoehetaan
hetbeginvandestraatwordtuitgevoerden

Belangrijkste punten
WathebbendegemeenteWinterswijken
WaterschapRijnenIJsselgeleerdvanhet
project?
• Afkoppelen isnooitinéénkeergoed.Pas
bijdederdekeerloopthet afkoppelen
optimaal.Deervaringenvandeeerste
tweekeerafkoppelen moetengezienwordenalsleerervaringenennietalsredenen
omvanafkoppelen aftezien.
• Binnendegemeentewasdecommunicatienaarbewonersherbelangrijkste leerpuntvanWinterwater.Hoewelde
gemeentenietandersisomgegaanmet
bewoners,isdecombinatievanhuisbezoeken,voorlichtingsavonden, informatiepuntindestraatenuitvoeringbijparticuliereneennieuweaanpak,diezeer
goedheeft gewerkt.
• DoorEU-subsidiewordendedoelenente
behalenresultatenhardvastgelegd.Eris
dussprakevan resultaatsverplichtingen.
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tolliggrondwater.Hettypehemelwater(afvoer)leidmg is afhankelijk
vandeondergrond.Dezeleidingwordtals infiltratietransportriool
uitgevoerdalsinfiltratie mogelijkisenalsdichteleidingals infiltratienietmogelijk is.HetwestelijkdeelvanWinterswijk ligtdeelsop
eenleemplateau,waarsprakeisvangrondwateroverlast enverminderdeinfiltraticmogelijkheden. Waarhetleemplateau nietaanwezig
is,bestaatdebodemuitenkeletottientallen meterszand.Descheidingtussenleemplateau enzandpakketisvrijscherp.
Hetafgekoppelde hemelwaterenovertolliggrondwater wordtafgevoerdnaaréénvandebergingen,dieaandewestzijdevanWinterswijkzijngegraven.Dewaterbergingen hebbenenerzijds totdoelde
hoogwaterpieken aftetoppenenanderzijds totdoeleventuelevervuilingvanomliggend buitengebied,doorbezinkingaftevangen.Vanuitdewaterbergingen wordthetwatergedoseerdafgelaten naarde
Muldersbeek.ViadeMuldersbeekwordthetwaterafgevoerd naarhet
natuurgebied LandgoedMentink,waarhetwaterwordtgebruiktom
verdrogingtegentegaan.
Hetproject is,metondersteuningvanondermeerWaterschapRijn
enIJsselenDHV,doordegemeenteWinterswijk destijds ingediend
voorhetLIFE-programma,specifiek voorhetonderdeelmilieu.LIFEmilieuheeft alsdoelombijtedragenaandeontwikkelingvan
innoverendetechniekenenmethodenmetbetrekkingtothetmilieu,
doormedefinanciering vandemonstratieprojecten. Bijdeeerste
beoordelingin2001 kwamhetproject aanvankelijk opeen wachtlijst.
Doordateenaantalprojecten,datbijdeeerstebeoordelinghooghad
gescoord,deverwachtingen nietwaarkonmaken,werdWinterwarer
in2002alsnoggehonoreerd.DeEuropeseUnieondersteunthetprojectnumeteenbijdrage vanruim400.000euro.

datdandoorvertalen naar hun eigenhuisen
tuin.Gebleken isdatdekwaliteit vande
aannemer/uitvoering mensen overdestreep
kantrekken omalsnogaftekoppelen.Als
het aanhetbeginvandestraatnetjes wordt

Hierinzitookeenrisico.Bijhetaanvragenvandesubsidiemoetinprincipe
zekerzijnvanwatwordtgerealiseerden
opwelketermijn.Deafsprakenovertermijnenresultaten,dieindesubsidieaanvraagwordenopgenomen,dienen
immerstewordennagekomen.Almetal
ishetvanbelangomvoorafdeaspecten,
diedeuitvoeringkunnenvertragen,in
iedergevalinbeeldtehebben.Hetbeste
isomdezezakenaltehebbengeregeld,
zodarvertragingwordtvoorkomen.In
Winterwater wassprakevaneen rijdende
ttein.Demeeste(afkoppel)plannen waren
aluitgewerktofinuitvoeringendevoorzieningen kwamenveelalopgrondvan
gemeente.Overigenszijn wijzigingen in
uitvoering/plannen,zoalsopgenomenin
desubsidieaanvraagweltoegestaan,mits
goedgemotiveerd.Dehoogtevandesubsidie,nahetwijzigen vandeplannen,is
afhankelijk vandematewaarinhet

uitgevoerd,willen mensenaanheteindevan
destraat alsnog meewerken.

Fasering
Winterswijk heeft bij deuirvoeringde

gewijzigdeproject afwijkt vandedoelen
vande subsidieregeling.
Dekwaliteitvandeaannemerendeuitvoerder/toezichthouder bepaalthetsuccesvanafkoppelen bijparticulieren.
Indienbewonersmetvrageninditprojectwarengenegeerd,deaannemeralles
overhoopzouhaleneneen rommeltje
zouachterlaten,wasdeafkoppeling bij
particulierenmindersuccesvolgeweest.
Debewonersaanheteindevandestraat
zieninhetbeginvandestraathoeafkoppelenwerktenhoeheteruitkomttezien.
Gaathetaanhetbeginvandestraatgoed
ennetjes,danwilderestvandestraatook
bestmeedoen.
Aanvankelijkwerdgedachtdathetafkoppelenvanbedrijven metgroteverharde
oppervlakken relatiefeenvoudig,snelen
goedkoopzouzijn.Ervaringleertechtet
datafkoppelen bijbedrijven meer
inspanning(lees:overleggen)kost.Tevens

Bovenstaande aanpakzorgtervoordatde
woningen 'savondsaltijd weer bereikbaar
zijn entoiletspoelen,afwassen en douchen
tijdens dewerkzaamheden in principe
mogelijk blijven.Tijdens deuitvoeringontvingdegemeenteveellof Erwarenwel
klachten,maardiehadden alleen betrekking
opdeinrichtingvandestraten ennietop
hetafkoppelen enderiolering.

Succesfactoren

Ajvoemuwvaneenraenâegebied.
volgende faseringgevolgd:
Hoofdriool enhuisaansluitingen tot erfgrens/ontstoppingsstuk vervangen en
elkeavonddesleuvenweervullen.Trottoirsblijven toegankelijk;
Leidingwerk indestraat klaarenaanbrengen puinbaan;
Introttoir entuin aanleggenvanhuisaansluiting. Hierbij iseen leidingtracé
gekozendatdetuinzomin mogelijk
schadetoebrengt enwaarbij bestaande
afvoerleidingen voorafval- en hemelwatervannietaftekoppelen oppervlakken
gehandhaafd blijven.

zijndeleidinglengtesbijbedrijvengroter.
Opbasisvannacalculatieisgeblekendat
hetafkoppelen indewoonwijk Hazelder
ongeveertieneuropervierkantemeter
heeftgekost.Dezekostprijs isvoorhet
afkoppelen, inzamelen enafvoer totde
retentievijver vanhethemelwater.
Tienbedrijfspanden zijn afgekoppeld,
waarbijdekostenevenalsindewoonstratenuitkwamenopcircatieneuroper
vierkantemeter.Opbasisvannacalculatiezijnenkeleredenenvooreengelijke
kostprijsgevonden:meerinspanningen
ombedrijven telatenafkoppelen, deleidinglengteszijnbijbedrijvengroter,op
debedrijventerreinen issprakevanasfaltverhardingenindewoonwijkenliggen
klinkersendewegenzijnookbreder,
waardoorbijdeaansluitingen meer asfalt
verwijderd moetwordendanklinkersin
desmallerewoonstraten.

Waaromwilde95procent vandeparticulieren indewijk Hazelder meedoen met
afkoppelen? Degemeente Winterswijk
schrijft dehogedeelname toeaan:
de werkwijze
Klachtenmoetendirectbehandeld wordenenwaarnodigwatextra'sdoen, bijvoorbeeldwateroverlast doorscheveliggingvan
hetpad/oprit,direct meenemen, zodat
bewonerdaarookgeenlastmeervan heeft;
persoonlijke enklantvriendelijke benadering
Degemeente krijgt eengezichtdoorde
werkvoorbereider ende toezichthouder.
Doordezeaanpakwordt voorelkewoning
en tuin eenpassendeoplossinggevonden.
Datkanzijn datleidingenom waardevolle
planten heenwordengelegdofbepaalde
werkzaamheden wordenuitgevoerd buiten
hetbloeiseizoen.Bewonersworden netjes
tegemoetgetreden.Zekunnen direct contact
opnemen metdeopzichter enkrijgen niet
eenafstandelijk callcenter;
kwaliteit enmanier vanwerken vanaannemer
Doornetjes tewerkenenelkeavond te
zorgendatdewoningengoed bereikbaar

• InhetLIFE-programmaisookhetmeten
enmonitorenvandeeffecten vandemaatregelenvereist.WaterschapRijnenIJssel
heeftdaaromeenmonitoringsysteem
opgestartvoorwaterkwantiteiten-kwaliteitomdeeffecten tekunnen monitoren.
Inhetmonitoringsysteem isvoorzienin
hetmetenvanneerslag,grondwaterstanden,waterpeileninderetentievijversen
waterkwaliteit.Voorlopigtoetsthetwaterschapdewaterkwaliteitaande MTRwaarden.Mogelijkmoetendemetingen
entoetsingaangepastwordenaandenieuwenormenvandeKaderrichtlijnWater.
Voorlopigzijndenormenvandekaderrichtlijnnognietpreciesbekend.

Voorlopige conclusies
Devoorlopigeconclusieszijn:
• Retentiesfunctioneren goedenlatenlagere
peilstijgfngen ziendaneigenlijkverwacht;
• Kwaliteitvandewatermonstersisgoed.

zijn, ondervinden demensengeenofnauwelijks overlast;
geen kostenvoorburgers
Deburger hoeft niet tebetalenende
staatvandetuin wordrnietaangetast en
somszelfs verbeterd;
goedeuitlegover afkoppelen
Doordevelecontacten,het demonstratieobject endegoede aanspreekbaarheid
krijgen debewonersopelkgewenst moment
uitleg.
Het helecommunicatietraject kostte
veeltijd, maardeinvesteringen betalenzich
later uit,daarbijna alleproblemen alvoorde
uitvoeringzijn weggenomen.Burgers zijn
overdestreepgetrokken enbellende
gemeente nu opvoormeerafkoppeling. f
Voormeerinformatie kuntucontactopnemenmet
IljadeWolff074]Z55zoso,VrankWekker
(0543)54S3 2-3 ofAneKoster[0314)369s5&
Frank Welcker
(gemeente Winterswijk]
Arie Koster
(Waterschap Rijn en IJssel)
Iljade Wolf(DHV)

Zevoldoen,opdeparameter totaalstikstofna,aandeMTR-toetsnorm;
• Inéénretentiezijn hogeconcentraties
zwaremetalenaangetroffen. Hierwordt
naderonderzoeknaarverricht;
• Uitderesultaten kunnen noggeenharde
conclusiesgetrokkenworden.
Hoewelreedssindsnovember2003gemeten
wordt,isdetijdsperiode nogtekortomin
milieukundigopzichteenstatistischverantwoordoordeeltegevenoverdeeffecren van
demaatregelen.IndeLIFE-aanvraagisuitgegaanvaneenmeetperiodetorhetmoment
waarophetlaatstewerkvanhetprojectis
uitgevoerd.Waterschapengemeentehebben
inmiddelseenmeetperiodeafgesproken van
zesjaar.DeEuropeseUniejuichtdezelangeremeetperiodetoe.
Methaarisnuafgesproken datdemeetresultaten in2006of2007wordengerapporteerd.
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